FSU Nieuwsbrief 2016 Week 49

Inhoud 2016 week 49:
1. Problematiek jongeren vraagt volwassen aanpak.
2. Nibud komt met e-mailcoachingsprogramma.
3. 'Gemeenten kom met plannen schuldhulp!'
4. FSU stuurt open brief naar gemeenten over vrijwilligersvergoeding.
5. FSU Jongeren actief.
6. Minder bureaucratie, het kan!
7. Jongerenteam naar Groningen.
--------------------------------------

1. Problematiek jongeren vraagt volwassen aanpak.

Het zal je maar gebeuren. Je bent jong, je hebt hulp nodig en je gemeente zegt dat het
geld voor de jeugdhulp op is. Of je hebt een beperking en krijgt geen enkele
begeleiding op weg naar werk. Je wilt het huis uit, maar vanwege je beperking kan je
geen (huur)woning betalen. Je hebt geen geld om je eigen risico te betalen. Tegen dit
soort problemen lopen jongeren nog altijd aan en dat moet anders.
De urgente problemen bij de jeugd vragen om een heldere en snelle aanpak. Je jeugd kan je
niet overdoen. Er is meer aandacht nodig voor de problemen van jongeren met een
beperking of chronische ziekte. Het ministerie van VWS moet meer daadkracht tonen, omdat
de problemen in het land geen incidenten meer zijn. Vooral complexe zorgvragen blijven
vaak en te lang onopgelost. Lees HIER verder…
----------------------------------------

2. Nibud komt met e-mailcoachingsprogramma.
Wilt u cliënten wijzen op een tool waarmee ze meer grip krijgen op hun financiën?
Nibud heeft onlangs een gratis e-mailcoachingsprogramma ontwikkeld, dat mensen
helpt bij de Nibud-vuistregels Check, Plan en Spaar.
Wekelijkse mails en sms’jes geven mensen geheugensteuntjes, praktische uitleg en tips om
overzicht te houden over hun geldzaken. Zo weten ze wat ze kunnen doen om financieel
gezond te worden en te blijven.
Lees HIER meer…
----------------------------------------

3. 'Gemeenten kom met plannen schuldhulp!'
Staatssecretaris Klijnsma roept de gemeenten op te komen met plannen voor de
professionalisering van de schuldhulpverlening. ‘Er is 7,5 miljoen beschikbaar en dat
geef ik liever niet terug aan de minister van Financiën’.
Verbeteringen
Afgelopen juni werd de Wet op de schuldhulpverlening geëvalueerd. Daaruit kwam onder
meer naar voren dat de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp verbeterd moeten
worden. Dat gaat van schuldhulpverleners in de uitvoering, beleidsmedewerkers bij
gemeenten tot wethouders en cliëntenraden. In de schuldhulpverlening wordt veel
gebruikgemaakt van vrijwilligers en ook zij moeten ondersteuning krijgen bij het terugdringen
van problematische schulden. Voor dit jaar is er nog 0,5 miljoen beschikbaar, volgend jaar 4
miljoen en het jaar erna 3 miljoen. Maar daarvoor is het wel essentieel dat er plannen komen
hoe dit aan te pakken. Lees HIER meer…

----------------------------------------

4. FSU stuurt open brief naar gemeenten over
vrijwilligersvergoeding.
Door het FSU is een mail met Open brief verstuurd aan de 24 Friese gemeenten, hun
vereniging VFG en de provinciale pers en media. We roepen maatschappelijke
organisaties op om vrijwilligers met een uitkering op de hoogte te stellen van de
mogelijkheid om een hogere vrijwilligersvergoeding te behouden doordat gemaakte
reiskosten niet meegeteld mogen worden voor het vrijlatingsbedrag (= het bedrag dat
niet verrekend wordt met de uitkering). We hopen dat de pers en media en de
gemeenten zelf dit ook breed bekend maken!
De brief gaat over de gevolgen van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de
vrijwilligersvergoeding en de vrijlating daarvan. De Raad heeft aangegeven dat
overheidsinstanties/gemeenten een splitsing moeten aanhouden tussen de vrijwilligersvergoeding
en de reiskostenvergoeding. Klik HIER voor de brief…
----------------------------------

5. FSU Jongeren actief.

Langzamerhand wordt het steeds bekender dat het FSU een jongerenafdeling heeft.
Deze is behoorkijk actief en laat regelmatig van zich horen. Zelfs landelijk is dit
opgemerkt en dat heeft geresulteerd in een paar landelijke nominaties en prijzen. Toch
iets om trots op te zijn!
Uiteraard gaat het team gewoon door met de ingeslagen weg. De sociale media zijn
hiervoor een uitstekend middel, met name Facebook.
Nieuwsgierig? Klik HIER voor de Facebook pagina van het jongerenteam.

----------------------------------

6. Minder bureaucratie, het kan!
Er zijn van die films die je kunnen pakken en verbijsteren. Zo’n film is ‘I, Daniël Blake’.
Het is een Britse film over een timmerman die na een hartinfarct verzeild raakt in een
wereld van onbegrijpelijke en onvriendelijke regels. Zijn contacten met het Werkbedrijf
en de sociale dienst worden bepaald door die regels, er is geen aandacht voor zijn
persoonlijke situatie. De film geeft een beklemmend beeld van een bureaucratie,
waarin de burger een nummer wordt en gaandeweg ontmoedigd raakt. De film is
gebaseerd op de rauwe werkelijkheid van arbeidsongeschikte en werkloze mensen in
Engeland. Daar ben je beroerder af dan in Nederland. Maar de beelden roepen toch
veel herkenning op. De hulpverleners en belangenbehartigers van het FSU stuiten al
jaren op een systeem van sociale zekerheid dat uitgaat van wantrouwen. Respectloze
bejegening en afhakende burgers zijn daar een kenmerkende uiting van. Het kan echt
anders:
De praktijk leert dat het eerste contact heel bepalend is voor de relatie tussen medewerker
en cliënt. Te veel burgers hebben het gevoel dat ze niet serieus genomen worden en geen
grip meer hebben op hun eigen toekomst. Het is een gevoel dat niet zozeer te maken heeft
met de inhoud van de contacten, het gaat vooral om de manier waarop je behandeld wordt
en de toonzetting van het gesprek. Het eerste gesprek kan de basis leggen voor
samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel: een persoon die zich begrepen en
gerespecteerd voelt zal een actievere houding aannemen. Juist in de eerste contacten komt
het aan op kwaliteit van de medewerker en de gespreksvoering. Het FSU heeft tips voor
dienst-verleners op rij gezet:
Klik HIER om verder te lezen…

----------------------------------

7. Jongerenteam naar Groningen.
Twee medewerkers van het FSU jongerenteam zijn op 10 november naar Groningen
afgereisd om deel te nemen aan een werkconferentie “jouw schuld = mijn schuld.”
Het onderwerp van deze conferentie was jongeren en armoede. De middag stond in
het teken van een Lagerhuisdebat over jongeren met geldproblemen. Hierbij konden
de jongeren in gesprek met diverse bedrijven, die ook schuldeisers zijn, over hoe zij
tegen problemen aankijken.
Voor het jongerenteam was het heel interessant om te zien hoe jongeren op zo’n
middag voor zichzelf op kunnen komen en duidelijk kunnen aangeven welke
problemen zij tegen komen bij schuldeisers. Ook het Lagerhuisdebat zelf vonden de
medewerkers van het jongerenteam hartstikke interessant en vooral ook leuk om te
doen!
Marloes Wiersma
----------------------------------

